
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 4659 /VP-KTTH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

  
 

Kính gửi:  
- Sở Giao thông vận tải; 
- Sở Công Thương. 

 
 

Xem xét Công văn số 1272/SCT-QLTM ngày 06/11/2019 của Sở Công 
Thương về việc báo cáo, đề xuất đối với đề nghị xây dựng cửa hàng xăng dầu của 
Công ty TNHH MTV Ngộ Khanh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ các quy định hiện hành về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, an toàn giao thông để xem xét 
đối với việc đấu nối vị trí dự kiến xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty 
TNHH MTV Ngộ Khanh tại vị trí km 8+373, đường tỉnh ĐT.237 (Khuổi Khỉn - 
Bản Chắt), bên trái tuyến, thuộc thôn Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình; 
có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Công Thương.  

2. Trên cơ sở ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương chủ 
động kiểm tra các vấn đề liên quan đến điều kiện để xây dựng cửa hàng xăng 
dầu theo quy định (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; điều 
kiện kinh doanh xăng dầu,...) để giải quyết đề nghị xây dựng cửa hàng xăng dầu 
của Công ty TNHH MTV Ngộ Khanh tại vị trí trên theo thẩm quyền; báo cáo, 
đề xuất UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, XD, KH&ĐT; 
- PC07 - Công an tỉnh;  
- UBND huyện Lộc Bình; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN; 
- Lưu: VT, KTTH (LC).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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